MER VINTERLUND
Lunds skidfestival med Ski Team Skåne
12 jan 10.00–15.00 | Stadsparken
Snö och aktiviteter för hela familjen! Barnens
Vasalopp, distriktsmästerskap i sprint och
öppet spår. Utrustning finns att låna på plats.
Lunchföreställning: Swing it Alice
17 jan 12.00–13.00 | Rotundan, Folkparken
Agnes Berg och Karin Turesson i en show om
Alice Babs. Soppa ingår! I samarbete med Riksteatern Lund. Biljetter köps via Biljettbyrån.

Lunchföreställning: Någonstans i Sverige –
Beredskapstidens musik
31 jan 12.00–13.00 | Rotundan, Folkparken
Lina-Maria Bengtsson och Erik Ask-Upmark
bjuder på gamla örhängen. Soppa ingår!
I samarbete med Riksteatern Lund. Biljetter
köps via Biljettbyrån.
Sisters Tattoo and Art Expo 2
1 feb 11.00–19.00 & 2 feb 11.00–18.00 |
Kulturen

Prova på Nattorientering med Lunds OK
21 jan 17.30–20.30 | Lundagård

Här har du chans att träffa Europas bästa
kvinnor inom sitt fält, hämta inspiration och
kanske till och med tatuera dig? Entréavgift.

Samling i Lundagård, valfri start mellan kl. 18
och 19. Ta med pannlampa eller ficklampa!
Anmälningsinformation på vinterlund.se

Songwriterfestivalen Lund berättar
med Visfestivalen i Lund
6–7 feb 17.00 | Stadsparkscaféet

Eter Festival
25 jan | Mejeriet

Upplev två helkvällar med massor av visartister
och singersongwriters från jordens många
hörn och kulturer.

För fjärde året görs Eter Festival i Lund och
presenterar en kavalkad av experimentell
livemusik på Mejeriet.
Vintersalsa med Kulturförening Cubasalsa
25 jan 19.00–00.00 | Rotundan, Folkparken
Dans i vintermörkret – salsafest med livemusik
och DJ:s. Begränsat antal platser, föranmäl dig
på vinterlund.se eller chansa på plats.
En dag i hållbarhetens tecken
26 jan 12.00–16.00 | Stenkrossen
Välkomna till en dag med fokus på hållbarhet.
Workshops, klädbyte, prova-på och ekofika.
Hela programmet hittar du på vinterlund.se

Lunchföreställning: Stand up History
14 feb 12.00–13.00 | Rotundan, Folkparken
Boel Marie Larsson om Homo-Sapiens-släkten.
Soppa ingår! I samarbete med Riksteatern
Lund. Biljetter köps via Biljettbyrån.
Kärlekskören Barn
14 feb 19.30–21.00 | Mejeriet
Sångare i olika åldrar, en barnkör och bandet
1Time fyller stora scenen på Mejeriet med
kärleksfulla musikaliska tolkningar. Biljetter
köps via Mejeriets hemsida.

Vinterlund har kommit till som ett samverkansprojekt mellan Lunds kommun,
Lund Citysamverkan och Lunds kultur- och föreningsliv.
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Tillsammans mot
ljusare tider
Program för Vinterkupolen på Stortorget
11 januari–8 februari 2020

WWW.VINTERLUND.SE

LÖRDAG 25 JANUARI
LÖRDAG 11 JANUARI
Första lördagen i Vinterkupolen blir en härlig
musikalisk mix och dessutom traditionsenlig
julgransplundring.
11.00–11.45 Flamencosångkonsert
Gruppen LaLunaNueva bjuder på några av de
säregna och spännande nummer som kännetecknar flamencoskatten.
11.45–12.15 Alla kan musikens språk!
Ghazwan Raid från AL Mandaiska föreningen
Lund spelar klassisk arabisk musik på fiol och
visar på hur musikens språk är universellt.
12.30–13.00 Musik från förra seklet
Dalby Dragspelsklubb är i ständig förvandling
sedan start 1978, och är nu minst sex dragspel,
två fioler, klarinett, bas- och akustisk gitarr
förutom slagverk och piano. Marscher, tango,
valser, gamla schlagers och varieté utlovas!

13.30–14.00 Between the Lines
Between the Lines är ett popband från Lund
som spelar egenskriven musik på svenska.
Med den sprillans nya EP:n ”Det Vi Tänkte”
ute på Spotify lyser Between the Lines upp
vintermörkret med sina starka melodier och
gripande texter.
14.00–15.00 Julgransplundring
Dansa ut julen kring Lunds största gran!
Romele blåsorkester spelar, Lisa Romé sjunger
och julgodis finns på grenarna.
15.00–15.30 Red Planet
Carl Sigeback, sångare i Lundabandet Red
Planet, framför bandets låtar i en avskalad
version på akustisk gitarr och piano.
15.30–16.00 Lunds spelmansgille
Vill du bli uppiggad i vintermörkret, känna
danslust eller bara avnjuta musik? Lyssna på
Lunds spelmansgille när de spelar folkmusik
från Skåne till Dalarna.

12.00–13.00 New York Dance
Dansföreningen New York Dance visar upp
olika dansstilar, och du får såklart vara med
och prova på!
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13.00–14.00 Lindyhop
Prova-på swingdansen Lindy Hop, a.k.a Jitterbugg, en Afroamerikansk dans från 30-talets
Harlem med instruktörer från HepTown.

Vad vore Lund utan sitt rika föreningsliv? Den
här lördagen kan du träffa föreningar som
ägnar sig åt allt från thaiboxning till salsadans.

14.00–15.00 Salsauppvisning och prova-på
Vill du uppleva härliga rytmer, rörelseglädje
och möten med nya människor? Föreningen
Salsa Sabrosa Dansskola bjuder in till prova-påtillfälle i Salsa.

11.00–12.00 Thaiboxning
Välkommen att testa thaiboxning, även kallat
”muay thai”, med förteningen Real Fighter!
En cool sport men många kampkonst- och
självförsvarsinslag!

15.00–15.40 Capoeira
Capoeira är en kombination av dans, självförsvar och akrobatik ackompanjerat av sång och
musik. I kupolen bjuds det på en energifull
show med föreningen Abadá-capoeira Lund.

LÖRDAG 18 JANUARI

Danslördag i Kupolen med en härlig blandning
av olika stilar. Det blir dessutom en Allstyle
battle och workshops för alla danssugna.
11.00–11.30 Sandra Dance Style
Style Dance Studio bjuder på en fantasifull
dans- show med lite extra vinterkänsla!
11.30–12.00 Historisk dans
Föreningen Cadenza har funnits i 35 år och
leder kurser samt har uppvisningar i historiska
danser, från medeltid till mitten av 1600-talet,
både hovdanser och sällskapsdanser.

12.00–12.30 “They told me I’m inappropriate”
En dansföreställning av queerfeministiska
danskollektivet Effrontery om att äga rätten
till sin egen kropp.
12.30–16.00 Allstyle battle och workshop
Allstyle battle där alla åldrar och stilar är
välkomna att tampas om förstaplatsen! Precis
som under succén i somras står DJ UncleFuncle och Louie Looselegs för musik, domarinsats och uppvisning. Dessutom blir det
workshops för alla danssugna!

LÖRDAG 1 FEBRUARI
Den här lördagen välkomnar vi Skrylle och
Lunds Scoutkår till Stortorget och Vinterkupolen. Njut av friluftslivet mitt i stan!
11.00–15.00 Skrylle kommer till stan
Naturum Skrylle, Friluftsfrämjandet i Lund
och Äventyrspedagogerna Skrylle bjuder på
smakprov från sina verksamheter. Kom förbi
och prata en stund, hoppa, balansera, och lek i
Skogsmulles hinderbana, lär dig mer om insekter och grädda ett pinnbröd över elden i kåtan.

LÖRDAG 8 FEBRUARI
Den sista lördagen i Vinterkupolen handlar
om hållbarhet. Lär dig mer om hur du kan göra
smartare val för klimatet och träffa föreningar
som på olika sätt jobbar för en bättre framtid.
11.00–16.00 Kläd- och leksaksbyte
Drop-in klädbyte och leksaksbyte, ta med 5
eller flera plagg/leksaker och byt till dig något
som passar dig bättre. Ett smart sätt att ta
tillvara på det vi redan har!
11.00–12.00 En levande trädgård
– biologisk mångfald där vi bor
Gillar du fågelsång, fjärilar och surrande bin?
Suzanne Schlyter berättar om hur man kan
göra en enformig tomt till ett myller av
sjudande liv med gammaldags blomsterängar,
fågelsnår och en levande ”swimmingpool”.

Även Scouterna visar upp sin verksamhet, med
olika prova på-aktiviteter. Vill du vara med på
äventyr, utmana dig själv och träffa nya kompisar? Då kanske scouterna är något för dig!
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11.00–16.00 Föreningsmingel
Flera föreningar som jobbar med frågor som
hållbarhet, klimat och miljö ordnar aktiviteter
och berättar mer om sina verksamheter.
Bland annat kan du lära dig mer om FN:s
globala mål med UNICEF:s Frivilliggrupp och
Lunds FN-förening, och hur man kan jobba
för att minska mängden engångsartiklar hos
restauranger och caféer med Klimatstudenterna Lund. För information om alla som
medverkar, se vinterlund.se

